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التحقيقمقدمة

وبعد:،اصطفىالذينعبادهعلىوسلام،للهالحمد

)1(

الفنونكلفيوالتصنيفبالتأليفالاسلاميةالامةعلماءاهتمفقد

وكانوغيرها،والحطبيقيةوالتربويةوالتاريخيةوالادبيةالدينيةوالعلوم

العصور،كلفيعنايتهمالعلماءأولاهاالتيالعلومأولمنالفقهعلم

الفقهلابوابشاملةكتبفهناك؛ذلكفيوطرائقهممناهجهموتنوعت

وغيرها،والعقوباتوالمناكحاتالمعاملاتوالعباداتمنكلها،

والأشباهالفقهيةالقواعدوفي،الفقهأصولعلمفيكتبوهناك

بواباوموضوعاتتتناولكلهاوهذه.الخلافعلموفيوالنظائر،

كلها.لحياةاجوانبفيالعمليةللأحكامبالشمولتتصف

بالتصنيفالفقهيةوالمسائلالابواببعضأفردمنالعلماءومن

استفتاء،أوسؤالعلىإجابةأو،طارئةلحاجةتلبيةأوابتداء،والتأليف

منمعينبابفيالمفردةوالكتبوالرسائلالفتاوىكتبفنشأت

بالدراسةالمصنفيتناولها،مسائلهمنمسألةأوفيالفقهأبواب

كتابته،أوتأليفهوسبب،منهجهويبين،بحثهموضوعفيحدد،الواسعة

وأمباحثووفصولأبوابعلى-أحيانا-تنطويالتيخطتهويرسم



فقهيمذهبضمنالدراسةهذهتكونوقد.تنبيهاتومسائلوفروع

)1(.معينةفقهيةمدرسةاو

،الموضوعأوللمسألةالدراسةفيالبحثدائرةتتسعوقد

مذاهبمنوغيرهاالمشهورةالفقهيةالمذاهبفيالمؤلففيتناولها

العلماءأقواليعرضذلكوأثناء-.جميعااللهرحمهم-السلف

ثم،قوللكلالادلةويستقمي،عنهمالمنقولةوالرواياتومذاهبهم

الصحيحللدليلاتباغا،نفسهإليهتطمئنماليرجحيوازنويناقش

مجالوهذا.الاستنباطفيوالاصولللقواعدوإعمالأ،الصريحوالنص

النجيح.للرايوالترجيحوالاقوالللاراءواممع

القديمفيعلمائناعندالطريقةهذهعلىكثيرةأمثلةونجد

مجموع"الذهنعنيغيبولا.والفنونالعلومشتىفي،والحديث

للونشريسي،"المعربو"المعيار"،تيميةابنالاسلامشيخفتاوى

ابنرسائلو""،السبكيو"فتاوى،للسيوطي"للفتاوىلحاوياو"

و"الفتح"،الهرويالقاريعليالملارسائلمجموعو"،الحنفي"نجيم

الحنفيالبغداديمحمدبنغانمبنمحمدأباالعلامةانذلكعلىالامثلةمن(1)

برأسهقائملكتابموضوعاالضماناتمسائلجعلهـ(0301حدودفي)المتوقى

فيطبعوقد"النعمانحنيفةأبيالأعظمالاماممذهبفيالضماناتمجمعهو"

احمدمحمدبتحقيقمجلدينفيصدرثمهـ،8013عامبمصرالخيريةالمطبعة

هـ.0421عامبالقاهرةالسلامدارعنمحمد،جمعةوعلي،سراج



"،الفكنويلحسناتابيأرسائل"ومجموعة،نيللشوكا"نيالربا

بنمحمدالشيخورسائلفتاوىو""،عليشمحمدالشيخفتاوىو"

بناللهعبدبنالعزيزعبدالشيخورسائلفتاوىو""الشيخآلإبراهيم

كثير.وغيرهاباز"

علىالاجابةعلىتقتصرلاوالمجاميعوالفتاوىالكتبفهذه

أفردتمسائلتتضمنبلأحيانا،السائلحاجةحسبباختصارالسؤال

مستقلة.برسالةوالبحثبالكتابة

لجامعاتاعليهاتسيرالتيهيإليها،أشرتالتيالطريقةوتلك

ودراساتهامناهجهافيالعلميةوالكلياتالعلياوالمعاهدالعصرية

الاولىالتخصصمرحلةفيالطالبلتخريجتشترطحيثالعليا،

أطروحةيكتبأن()الدكتوراهالعاليةالعالميةمرحلةوفي)الماجستير(

ومواصفاتها.شروطهالها،تخصصهموضوعفيمبتكرةرسالةأو

)2(

بأحكامالمودودتحفة"كتابيديبينالكلماتهذ.هتأتي

ابنبكر،بيأبنمحمد،الدينشمس،المتفننالعلامةللامامالمولود"

لتلكنموذجوهو.لىتعااللهرحمههـ(175)سنةالمتوفىالجوزيةقئم

إليه.أشرتالذيوالاسلوبالدراسة

البلادمنكثيرفيئطبعاتعدةطبعأنلهسبقالكتابوهذا

منهحاختلافعلى-منهالافادةفيكبيرأثرلانتشارهوكان،الاسمية



اللهأتىمنإلابنونولامالينفعلايوم،عليهالعرضيومأعمالناميزان

سليم.بقلب

منكلو،فيهسبباكانمنكليجزيأن-سبحانه-وأسأله

ساعدواالذين،جميعهمتيوبناوأولاديبيتيأهلوبخاصة،فيهساعد

قرةيجعلهموأنيحفظهمأنلىتعااللهوأدعو،والمراجعةالمقابلةفي

والاخرة.الدنيافيعين

محمدوالدكتور،الاحدبخلدونالدكتور:الكرامالاساتذةماو

سليمانوالدكتور،العمرانمحمدبنعليوالشيخ،الاصلاحيجملأ

عونخيرالسديدةوملاحظاتهمالدقيقةلقراءتهمكانالذينالعمير،

ماببالغنافما،الاتقانمنإليهنصبوامالىإالعملبهذاالوصولعلى

عدنانالشيخالاخأشكروكذالجزاء.اخيراللهفجزاهمالثناء،منأريد

خيرا.اللهفجزاه،الكتابفهارلسبصنعقيامهعلىالبخاري

ونبيناسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهلحمداو

جمعين.أوصحبهآلهوعلىمحمد،

ضميريةجمعةبنعثمان

الشارقةجامعة

هـ0431رحب02:في



الأولادتربيةاولا:

لموثرةاوالعواملالأسس

آخرفيلمج!اللهرسولعلىانزلتالتيالاولىالكلمةكانت

خلقيخلقالذىرئكباسمفرأ>:"اقرأ"كلمةهيبالأرضءااتصال

يعلم<رماالانسمنعلربالق!يع!ائذىيالأكرمورئكاقرأيعلقمنالإلن!ن

.[5-1:العلق1

:النبوةمدرسةفيالتربية-1

،للاسلامقومهيدعوع!ي!وبدأ،ع!يماللهرسولعلىالوحيوتتابع

تمسكأنلهااللهأرادالتيالبشر،بنيمنالمختارةالنخبةبتربيةويقوم

<للناسخرجتأئةخير>تكوننو،العالميةالقيادةبزمام

للقياملىتعااللهأعدهاالتي،تمةالخاالرسالةباعباءلتقوم[011:عمرانال1

،وحدهلىتعاباللهالايمانعلىالنبوةمدرسةفيع!يمرباهمفقذبها،

علىأولا:المكرمةمكةفيرباهم،والاملالعزةنفوسهمفيوبعث

ثمتكاليفها،بكلالاسلامدعوةليتلقوا...والمجاهدةوالصبرالايمان

ليسمو،للهوعبوديةوتضحيةوإخلاصاإيمانا:التربويةالمسيرة!شممتابع

يديه.علىالديتخرجليالمثالجيلامن،الممتازةالنخبةتلكبنفوس
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للتربية:متكاملمنهج

لىتعااللهكتابهما:عظيمينأساسينعلىالتربيةهذهقامتوقد

كلحفلوقد،الدينلهذاالاساسيانالمصدرانوهما!م،نبيهوسنة

التربية،غاياتيشمل،المثاليةالإسلاميةللتربيةمتكاملبمنهجمنهما

وعواملها.،وطرقهاووسائلها،ومنهجها،

النمو:مراحلجميعمعيتناسقمنهج

يناسبهاماالإنسانيالنمومراحلمنمرخلةكليعطيمنهجهوو

نأ:لىتعااللهحكمةاقتضتاذ،المتكاملةالشاملةالمتوازنةالتربيةمن

فهوأطوارأ؛الحياةهذهفيويتقلب،مختلفةبمراحلالإنسانيمر

ثم"نطفة"قبلهاكاننبعد،الخلقمتكاملأمه،بطنفي"جنين"

كتابهفي-لىوتعا-سبحانهذلكلىإأشاركما،"مضغة"ثم"علقة"

منخلقخكمفاناأئبعثضنرتبفىإنكنترلئاسيأيها>:فقالالكريم

لكغلنبئنمخلقؤوغيرئخلقةمضغةمنثمعلقةمنثمنطقةمنثمتراب

لتتلغوأثمطقلانخرعكمثممسمىأجلىلنثصاءإكماالأرحامفىونقر

ائعمرأرذللىيرذمنويخمينوتمنومنكمشد!م

الم!عليهاأنزلنافإذاهامدةالأرضىوترىشئأعلمبعدمنيعلمل!تلا

.[5:لحج<]ا!بهيعزر!!لمنوأنبتتورتجااهتزلسا

("،"ناشئثم،طفل""-الجنينمرحلةبعدذلك-بعدهوثم

"،الشباب"فمرحلة"الفتوة"فمرحلة"المراهقة"لمرحلةينتقل
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."لشيخوخةا"و"لةلكهوا"ثم

وسماتبصفاتيتسم:المراحلهذهمنمرخلةكلفيوهو

وطورمرخلةكلفيوله،الاخرىعنتختلفوخلقيةونفسيةجسمية

التكيففيوأساليبخاصةمشكلاتمرحلةولكل،ودوافعحاجات

الكائن.هذاتربيةعندالاعتبار،بعينتؤخذأنيجب،والتربيةوالنمو

عمرمراحلمنمرخلةلكليضع-الخالداللهدين-والاسلام

وافاقعاليةمدارجلىإالإنسانبهذاترتقي،فذةتربويةخطةالانسان

وتعالى،تباركربهمعوتعاملهالإنسانهذاعلاقةفينلمحها،سامية

حوله.منالاخرينومع،نفسهومع

المتميز:التربويلمنهجا

كلمةيديرونالمثقفينوغيرالمثقفينمنكثيرانجدواليوم

بلادفيالتربيةمناهجلىإوينظرونمساء،صباجالسنتهمعلى"التربية"

الإنسانمنتجعلالتي،الفذةالمثاليةالتربيةهيأنهاعلىالغرب

الخادعلبريقغرةفيوهم-ينسونو...بالبنانإليهيشارمثاليانموذجا

..المتميز.التربويومنهجهم،الاسلاميةوشخصيتهم،دينهمأصالة-

نعودأن:المؤمنةوأجيالهاالامةولهذهالدينلهذاالوفاءمنفكان

هذهلكتابةدفعنيماوهذا،وذويهلاهلهوبالفضل،نصابهلىإبالامر

ومتينة.وثيقةبينهماالصلةو،الكتابهذاتقديمفيالكلمات
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التربية:عوامل-2

والنمو،النشاةفيتؤثرالتيالمؤثراتكلالتربيةبعوامليقصد

والدينية.والخلقيةوالعقليةالجسميةالنواحيمن

نهإلاوتعدادها،العواملهذهبتصنيفالتربيةفيالباحثونويعنى

اثنتين:طائفتينلىإرجعهايمكن

المدبرةالوسائلوهي،المقصودةالتربيةعوامل(:الأولى)الطائفة

وعقولهمأجسامهمفيللتأثيرالصغارحيالالكباربهايقومالتي

منالنوعهذامواطنوأهم.المستقبلةللحياةلاعدادهمخلاقهم،و

بوظيفةتقومالمساجدكانتولما.والمدرسة()البيتالاسرة:التربية

المسجد،وهوالهامالعاملهذانضيففاننا،إنشائهاقبلالمدرسة

ينبغيماتقديمفيكبرىبوظيفةيقومالذيالدراسيالمنهجوكذلك

دراستهم.فيللأبناء

التيالعواملوهي،المقصودةغيرالتربيةعوامل(:الثانية)الطائفة

دخلللكباريكوناندونونموهموالمراهقينالاطفالنشأةفيتؤثر

هذهوتنقسم.الوظائفهذهأدائهافيولا،الغايةهذهنحوتوجيههافي

يلي:ماأهمها،كثيرةأقساملىإالطائفة

لجغرافية.واوالبيئةكالوراثة،طبيعيةعواملأ-

ميولهبعاملإليهامدفوعاالطفلبهايقومالتيالامور-ب

والتقليد.لحرةاالالعاب:العواملهذهأظهرومن،الفطرية
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ومامعتقداتها،عنالمنبثقةالامةكحضارة،اجتماعيةعوامل-ج

يكونمافيهاويندرج،العامةالاجتماعيةالبيئةتشملهمماذلكلىإ

ونحوها)1(.الاعلامكوسائل،العامالرأي

الوراثة،لمسجد،وا،لمدرسةوا،سرةلاا:هيالتربيةعواملفأهم

ووسائل،العامةالاجتماعيةوالبيئةوالتقليد،واللعب،لجغرافيةاوالبيئة

وصلةتأثيراوأكثرهاالعواملهذهأهمهوفيهاالاولالعاملو.الاعلام

التفصيل.منوبشيءبالتنويهنخصهأنفيحسن،الكتابهذابموضوع

التربية:فيالأسرةدور

وعلى،المجتمعفيالاولىالاجتماعيةالخليةهيالاسرة

وتماسكه،وقوتهالمجتمعصلاحيتوقفواستقامتهاوقوتهاصلاجها

يكونأناستطاعمنهماكلصلحإذا؛الاسرةعمادهماوالرجلفالمرأة

الاسلاموضعوقد،الاسلاموضعهاالتيالقواعدعلىنموذجيابيتا

حسنلىإالزوجينأرشدفقدوضعها،فأحكمالبيتهذاقواعد

ولمالهالدينها:لاربعالمراةتنكح":!شيماللهرسولفقالالاختيار،

")2(.يداكتربتالدينبذاتفاظفرولجمالها،ولحسبها

بعدهاهوما(ص)3،فيواالواحدعبدعليد.،التربيةعواملانظر:(1)

.(1)466برقمالرضاعفيومسلم5(090)برقمالنكاجفيالبخاريأخرجه)2(
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سبحانهاللهفقال،بالمرأةالرجللقاءفيالفطريالطريقوبين

إلثهالتسكنوأازدتجاأنفسكخمنلكمخلقءاياتدءأنو-من>:لىوتعا

2[.1:]الروم<شفكرونلقؤملأل!لكذفيإنورحمهيرمودبئنموحا

كلبهيتميزوما،الطرفينمنكلعلىوالواجباتلحقوقاوحرد

:228[.]البقرة<بالمع!ونجأعليهنالذىمثل:>ولهنلىتعااللهفقالمنهما،واحد

تينعحتى()الاطفالالزواجثمراترعايةالطرفينعلىوجمماو

قوأءامنواالذينايها>:لىتعااللهفقال،إهمالولاعبثغيرفيوتنضج

لاشدادغلاطملعكهبعلتهالحجارةولناسوقودهاناراوأهليكمأنفسمب

.[6لتحريم:]<يؤمىونماويفعلونأمرهخمااللهيعصون

صلينأولدهنيرضحعنوالؤلدت>:لىتعاوسبحانهاللهوقال

لابالمعروفجخهنوله،رزبقنثولودوعلىلرضحاعةيتمأنأرادلمنكاملق

وعلىحبولدهله-مؤلومرولابولدهاولدةمتضازلاوشعهاإلانفممىتكلف

.233[:]البقرة<لكدمثلأئوارث

،علاجأدقمشكلاتمنالزوجيةلحياةاهذهيعترضماوعالج

اللهفقال،تفريطولافيهإفراطلاوسطا،طريقانظراتهكلفيواختط

نأعليهمافلاجناجإغراضاأونسثوزابعلهامنخافتامرأ">وإيئ:لىتعا

فاتوتتقواتحسنوأإنولسحافنلأنروأحضرتالصلحيقحلحلإلينهماصلحاوا

.[128]النساء:<خب!بم%لسيماتنملوناللهبم
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فقحللماالنساعلىقؤموتل>الرئي:لىوتعاسبحانهاللهوقال

صطتلصلختقنتتفالهخفومقأنفعوأوبمآبعضبعضهضعكالله

المضاجعفىقجروهنوا!ظوممىوالتىظدؤدننمثوزهفاللهبماحفظئلغئب

نعليا!بر!ناللهكاصسبيلا%فلانئغواعليهنأطعن!مفإنواضربوهن

إضنحانييريداقلهآمنوحكماأه!ءمنحكماتعثوافاإنخفتمشقا!تتنهماو

35[.-43لنساء:عليماخبيرا<]نللهكاانطنهمآ!للهايوفق

منالمنبثقالفطريالطبيعيالنظامهوالاسرةنظاميعتبروالاسلام

يقومالذيالكونقيكلهاالاشياءاصلمنبل،الإنسانيالتكويناصل

الزوجية.قاعدةعلى

الناشئةحمايةيتولىالذيالطبيعيالمحضنهيوالاسرة

مشاعرتتلقىظلهوقيوارواحها،وعقولهااجسادهاوتنميةورعايتها

،لحياةامدىيلازمهاالذيبالطابعوتنطبع،والتكافلوالرحمةلحبا

معها)1(.وتتعاملللحياةتتفتحونورههديهوعلى

بداتثم،كثيرةاجتماعيةبوظائفتقومكانتالقديممنذوالاسرة

اضبحتحيثوتحديدا،وتضييقاوشمولا،ممعةتتطورالوظائفهذه

هذهالاسرةتنازعوالثقافيةوالتعليميةالاجتماعيةالمؤسساتمنكثير

منعاملا-وستبقى-لازالتنهاإلاوالتربويةالاجتماعيةالوظائف

2.235/:القرانظلالفي(1)
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العواملبقيةعلىوترجح،الإطلاقعلىالتربيةعواملأهم

)1(.مجتمعةالأخرى

التربوية:العواملفيالأسرةتأثير

اثنتين:ناحيتينمنالتربويةالعمليةفيتؤئروالأسرة

اثاراللمنزلىفان،الاخرىالتربيةعواملفيتأثيرها(لى)الاو

.المقصودةوغيرالمقصودةالاخرىالتربيةعواملمختلففيبليغة

أطولهونيالانسافالطفلبها.الخاصةالتربويةاثارها(و)الثانية

يأحاجةمنأشدأبويهلملازمةحاجتهكانتثمومن،طفولةالأحياء

الإنسانيللنظامألزمالهادئةالمستقرةالاسرةوكانتأخر،لحيوانطفل

المنزلىوعلى،الحياةهذهفيودورهوتكوينهالانسانبفطرةوألصق

جميعفيوالدينيةوالوجدانيةالخلقيةالتربيةواجبمنكبيرفسطيقع

تشيدالمنزلففي؛كذلكلهاالتاليةالمراحلفيبل،الطفولةمراحل

قوياالبناءكانمتيناالاساسكانفإن،والاخلاقالعبادةوالعقيدةسس

البناء.انهاروالامتينا،

للدكتوركلاهما12-16صوالمجتمعالاسرة-5،7صالتربيةعواملانظر(1)

في.واالواحدعبدعلي
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التربية:وسائل3-

فيالفعالةالوسيلةوهي،الحسنةالقدوة:الأولىالوسيلة.1

وأالبيتفيللطفلبدلاإذنواحيها،بجميعفيهاالكبيرالتأثيرولها،التربية

لهفلنقدم،خطاهويترسمبهيقتديأعلىمثلمنالمدرسةفيالطالب

أشوادلهرسولفىلكتملقدكان>!:اللهبرسولمتمثلةالحسنةالقدوة

ومتمثلة2[،1:]الاحزاب(وبمراللهبميرالأخراواليوماللهدرجوألمن؟نحسنة

العصور.مرعلىوقادتهالاسلامأبطالومن،الصحابةمنالاوللجيلبا

لسانه،علىيديرهبالكلامأصحابهيربييكنلم!ي!والرسول

يمشقرانا-السلاموالصلاة-عليهكانفقد،بأفعالهيربيهمكانوإنما

رإنك>:فقاللىتعااللهمدحهلذا؛"القرانخلقهو"كان،الارضعلى

.[4:]القلم<عظيمخلقلعك

وكلامه.بلسانهيربيأنقبلعملهوبسلوكهيربيوالمسلم

الذينالمسلمينالتجاربواسطةالعالمبقاعمنكثيرفيانتشروالاسلام

صالحة.وقدوةطيبةأمثلةكانوا

يناجيان،الليلجوففييقفانأبويهيرىالذيالطفلنجدولذلنب

عملياالروحيالسمويتعلم...والدعاءوالصلاةبالعبادةلىتعاالله

فيمنغمساأحدهماأوأبويهيرىطفلالفضيلةيتعلملنوهمنهماه

يتعلمولنبهما،يتأثروهو،لهقدوةلانهما؛والشهواتالرذيلة
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بغضاأوحقداممتلئاأبيهصدريجدطفلالساميوالخلقالانسانية

الاخرين.علىوضغينةوحسدا

تتفتحكيوذلك،لموعظةباالتربيةهي:الثانيةوالوسيلة+ب

منلسببعنهوغفلاللهعنشردقديكونانبعد،القلبويتذكرالنفس

دينه،وعنمنهجهوعناللهعنوتبعدهالانسانتصرفالتيالاسباب

موعظةمنهابالموعظةللتربيةرائعةكثيرةنماذجالكريمالقرانوفي

بادئهلالتثركيبنئ-عطهفيلتة-وهولقمنقالو!ذ>:لىتعاقال،لابنهلقمان

علىوهناأمه-حملتسهبرلدتهلالنسمناووضحتنا!عدصلظلىالشركإن

آخرإلى!...(المصحيركولؤلدتكلىاش!رنعامئنوفصنله-فيوهن

.[91-13:]لقمانالايات

!النفوسفيتأثيرهاأشدوما؛لمجيمالرسولمواعظأكثروما

عليهكانوقد.العيونلهاوتذرفوالعقولالقلوبلهاتتفتحفمواعظه

ذلكومنوالاخر،لحينابينلموعظةباأصحابهيتخولوالسلامالصلاة

منهاوجلتموعظة!يماللهرسول"وعظنا:ساريةبنالعرباضحديث

مودعموعظةكأنها!اللهرسوليا:فقلنا،العيونمنهاوذرفتالقلوب

.(1")..والطاعةوالسمعوجلعزاللهبتقوىأوصيكم":قال.فأوصنا

".صحيححسنحديثهذا":وقال.7438/:والترمذي،711/:داودأبورواه(1)
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وينبهخطأ،يشاهدماعندأصحابهيعظوالسلامالصلاةعليهوكان

يفعلونأقوامبالما":ويقولالمنبريصعدحيث،فذةتربويةبطريقةإليه

عنأقواملينتهين"أو.(.كذا")1عنيتنزهونأقوامبالماأو،وكذاكذا

")2(.كذا.

الانسانلان،فعالةوسيلةوهي:الثالثةالوسيلةهيوالقصة+%

المفاجات،لىإويتطلع،المجهولمعرفةلىإويتشوقدائمايتطلع

تأثيرهاكانهناومن،المشوقةالعناصرهذهكلعلىتحتويلقصةو

القصصمنكثيراذكرقدالكريمالقرانإنحتى،النفسفيالكبير

لأؤلىعبرموقصص!خفيلقذكان>والعظةالعبرةخذوالتربيةبهدف

.[111:]يوسف<لئ!الأ

الدينيللغرضأنواعهابجميعالقصةالكريمالقرانأخضعوقد

فيالموجهةالناجحةالقصصلاستعمالحافزاهذافليكن.التربوي

وطلابنا.لاولادناتربيتنا

يستطيعحيث،بارزةوسيلةوهي:والوقائعبالأحداثالتربية.د

يريدمامباشرةأعقابهفيليغرسيقعحادثكليتلقفأنالماهرالمربي

فيمسلمصحيحو13،276/:الاعتصامكتاب،البخاريصحيحفيكما()1

.4/9182:الفضائل

.2512/:الجمعةكتاب،مسلمصحبحفيكما)2(
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النفسلان؛ويربيهميعلمهممننفوسفيوالأحكاموالاخلاقالمثلمن

الكريمالقرانفعلكما،الدرسلتلقىمستعدةتكونلحادثةاأعقابفي

فيتنزلتالتيالاياتفيلذلكأمثلةونجد،الاوللجيلاتربيةفي

السيرةفيرائعةأمثلةلهذاونجد،إلخ..وحنينحدوبدرغزوةأعقاب

...هوازنغنائمتوزيععقبللأنصارلمج!ي!النبيموعظةفيكماالنبوية

فإن،التربيةفيومكانهمالمثوبةواالعقوبةلىإأخيراتيونأ.هـ

طريقة،بكلعليهوالتشجيعالطيبالعملعلىالطيبلجزاءاأوالمثوبة

وما،والفضيلةالخيرنحوالحثيثالسعيعلىتحملناجحةوسيلة

وثوابه.بجنتهفيهالىتعااللهيرغبناالتيالقرانيةالاياتأكثر

تنفعنفسكلفليستمعها،وتسيرالمثوبةتقابلأيضاوالعقوبة

فيأخيرةوسيلةالعقوبةلىإنلجأوعندئذ،الموعظةأوالمثوبةفيها

العنيفةالكلمةثمالطيبةالكلمةلىإالنظرةمنتتدرجوهي،التربية

الحرمانهوعقوبةوخير.هالضربلىإأحيانالتصلإنهاحتىالقاسية

لجزاء.واالمثوبةمن

ماديةلىإتتنوعوالعقوبةالمثوبةمنكلاأنالبيانعنوغني

السريعة،الاشاراتهذهوحسبنا.النفوسفيتأثيرمنهماولكل،وأدبية

اخر)1(.مجالللتفصيلو

بعدها.وما1/018:الاسلاميةالتربيةمنهج:بالتفصيلانظر(1)
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لمسلم:االبيتفيالتربيةأمسر+4

التربيةعليهاتقومالتيوالقواعدالاسسلبعضموجزعرضيليوفيما

.الاسلامفيالتربويالمنهجمقوماتمنالحقيقةفيهيو،الاسلامية

الخلقية:التربية.1

وهي،الإسلامفيللتربيةالساميةالمثلمنالخلقيةالتربيةإن

أبية،نفوسذوي،مهذباتونساءمهذبينرجالتكوينعلىتعمل

عليهنبيهلىتعااللهامتدحوعندما،عاليةوأخلاق،صادقةوعزيمة

رسولوقال[.4:]القدم<عايمخلقلعلىرإنك>:قالالسلاموالصلاة

:قالأنهعنهرويو)1(."الاخلاقمكارمتمملابعثتإنما":!مييهالله

")2(.تاديبيفاحسنربيادبني"

لمإنالعلملأن،تاجهبل،العلمقرينتكونأنيجبوالاخلاق

الشاعر:يقولهذاوفيوشر،هدموسيلةكان،الخلقيصحبه

بخلاقربهيتوجلمماوحدهينفعالعلمتحسبنلا

.951/:للهيثميالزوائدمجمعوانظر:.247/:الموطافيمالكالاماماخرجه(1)

وهوهالامثالفيوالعسكري،1صوالاستملاءالاملاءباذفيالسمعانيرواه)2(

لحديثامنيدورعماالالباسومزيلالخفاءكشفانظرالسند.حيثمنضعيف

1/16.للعجلوني:الناسلسنةعلى
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التهذيباسمه،والمعرفةالعلمبعداخرسدءمنإذنبدفلا

مزدوجة،رسالةالمعارفلوزارةدائمايكونانفينبغي،الخلقيةوالتربية

...جميعاوالتعليمالتربيةبينجامعة

وزارةلىإالمعارفوزارةاسمالدولمنكثيرعدلتولهذا

غاية،لاوسيلةوالتعليم،العنايةمنالاولالمحللهاالتربيةلان،التربية

والمعرفة.العلمأيضاتتضمنالتربيةأنكما

تتكونحتىالناشئطفولةمنذالخلقيةبالتربيةالاسلامعنيوقد

عليه.يشبماعلىالمرءيشيبإذالصغر،منذلحسنةاالعاداتلديه

ينفطمتفطمهوانالرضاعحبعلىشبتهملهإن،كالنفسوالطفل

الديني:الضميرتربية.ب

ثلاثأمامالمسلمينمنشخصبكليقفالكريمالقرانإن

منالعامالرأيومحكمةقلوبنا،فيالضميرمحكمة؛أدبيةمحاكم

وقل>:تعالىاللهيقولهذاوفيفوقنا،منالسماءومحكمةحولنا،

والمثحفدةلغيفع!إكوسزدوت،والمؤمنونورسولهعل!دلهفسيرلىغملوا

.[501:]التوبة<تعملونلمحماكنغفينئئكل

بأنواعالمحاكمهذهأمامللوقوفوأعدناالكريمالقرانهياناوقد

الوجدانوتربية،الخلقيالوجدانتربيةلوجداننا:التربيةمنثلاثة

الادبي.الوجدانوتربية،الاجتماعي
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السوية:الشخصيةبناء+بر

سوية،شخصيةيجعلها،المسلمشخصيةبناءفيالاسلامومنهج

بشاشتهخالطتإذافالاسلاموأركانها.النفسيةالصحةمطاهربكلتتمتع

والعاطفيليالانفعاالاتزانووالثباتالطمأنينةفيهايشيع:القلوب

الاسلاميعنىكما.الاضطراباتوالخوفوالقلقمنويقيها،والعقلي

لحياته،الاولىالمراحلمنذالمسلمفيالنفسيةالصحةأركانبغرس

علىويحثهالبلاء،عندوالصبر،الواقعمواجهةفيالمرونةلىإويوجهه

.والتفاؤلوالرضاالقناعةعلىويحثه،المسلمين،جماعةمعالتعاون

الفكر:وحريةالاقناع-د

لحلموا،الإقناعوتحري،والدافعالرغبةتوليدلىإالإسلاميدعو

الدعوةتكونأنأمرولذلك؛بالتوبيخالمجاهرةوتركالصدر،وسعة

بالحكمهرئبنسبيلكآخ>:لىتعااللهفقال،والرفقلحسنىبا

.[125:]النحل<الحسنةوآلمؤعظة

أحاطهولكنه،العملفيلحريةاوأعطاهالفكرالاسلاماحترمكما

عدمبمعنى،العقيدةحريةكانتهناومنيضل،لئلاكثيرةبضوابط

:النصارىواليهودمنالكتابلاهلبالنسبةالدينعلىالإكراه

256[.<]البقرة:الغتئمنالرشدتبيهتقدالذينفىإكراهلا>
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الأعمى:التقليدعنالنهيهـ+

اياتمنكثيرفيالمقلدينعلىوينعىالتقليد،الاسلاميهاجم

.إدراكولالهاإرادةلاالتيلحيواناتكايجعلهمومنهمويسخر،القران

ألفئناعلنهمآنئبعبلقالواللهأنزلمااتبعوالمقيلذا>و:لىتعااللهقال

.[017:<]البقرةهدونولاشمالايغقلوتوهغءابأولوكاتنأءابد

لايسمعبماينعقالذىكمثل!فروالذينومثل>:لىتعااللهوقال

.[171:]البقرة<يعقلونلافهمعئىلبهغصعموندأدعآءالا

)1(."منهمفهوبقومتشبهمن":السلاموالصلاةعليهوقال

:الفرصوتكافؤلمساواةا+و

.والواجباتالحقوقفيالمساواةالاسلاميةالتربيةأسسومن

وفبإدلشعوبم!وجعاتبمروأنثئمنخلقنبهمإناالئاسجمأيها>:لىتعااللهقال

.[13:لحجرات]ا<خبل!علئماللهإنانفحبهتمللهعندأتحرمكرإنلتعارفوئم

2(.(")بالتقوىإلا..اعجميعلىلعربيفضللا:"والسلامالصلاةعليهوقال

وتعليقالمنذريمختصر)من642/:الشهرةلباسباب،اللباسفيداودابوأخرجه(1)

وعمد،9231/:الرسالةطبعةوفي،205/أحمد:الامامأخرجهمنهوباتمقيم(.ابن

الصراطاقتضاءفيتيميةابنوقواه5.313/:شيبةأبيابنو،267ص،حميدابن

السابق.الموضعفيالمسندعلىالمحققتعليقوانطر.1/236:المستقيم

وقال.38474/:الرسالةطبعةقيو،5114/المسند:فيحمداالإمامأخرجه2()

صحيح.إسناده:محققه
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والملكاتوالاستعداداتالذكاءعواملتغفللاالمساواةوهذه

النشاطفيكلهذلكوأثروالخاصةالعامةالقدراتواختلاف،الفطرية

.لحياةاوترقيةالعام

العمل:إلىالدعوة.ز

،للناسالخيريجلبالذيالعمللىإيدعوالكريمالقرانإن

ولذلك،لجماعاتواللأفرادالانتاجيةلحصيلةاوتنميةزيادةلىإويؤدي

لحياةابمستوىللارتفاعالبشريةالقوىتدريبلىإالعنايةتوجهأنيجب

فالخمروافىالصلوةفإذاقضيت>:لىتعااللهقالنواحيها.جميعمن

.[01:لجمعة]ا<لعل!نفلحوناللهكثيراواذكرواللهفضلمنوابنغولأرضا

العلم:لىإالد!وة+ح

فحسب،الدينيالعلمعلىمقصورةالعلملىإالدعوةوليست

بمستوىالنهوصلعلىتساعدالتيوالمعارفالعلومجميعتتناولولكنها

رحيبةآفاقاالإسلامفتحوبذلك،والعسكريةوالاقتصاديةالاجتماعيةلحياةا

العلمفيوالاحاديثوالاياتوالنظر.الفكرلىإودعاهنيالانساالعقلأمام

كثيرة،بالدليلوالمطالبةوالتفكروالفكرالنظروفي،عليهلحثوافضلهو

تفسحولكتمقيلإذاءامنوأالذينكأجمها>:لىتعااللهكقولالحصر،علىتعز

اتذينللهيزفانشزواالنمعزوافيلذاولكغاللهيفسحفال!حواالمخالمىف

.[11:]المجادلة<خبل!لشلونبماواللهدرجاميالع!أوتواوالذينءامنوامنكغ

26



:والاعتدالالوسطية+ط

تربيةفكانتالاسلامروجمنروجهاالإسلاميةالتربيةاستمدت

تدعوفهي،والاخرويةالدنيويةاو،والروحيةالماديةالنواحيفيوسطا

ءاتمففيمآوأثتني>.لىتعااللهقال.بنصيبمنهماكلمنالاخذلىإ

الئهاخسن!ضاواخسنالدنيامفنصيبكتنسررولاالأخزهالدارأدئه

77[.لقصص:]<ألمفسدينمحبلاللهإنلأزض!فىالفسادتجغولافك

والحب:الرفق+ي

عنوالبعد،لحبوابالرفقالمعاملةلىإأتباعهالاسلاميوجه

فييكونلاالرفقإن":السلاموالصلاةعليهقال،صورهبكلالعنف

عليهالنبيسيرةوفي")1(.شانهإلاشيءمنينزعولازانهإلاشيء

علىبرفقللتربيةرائعةأمثلةصحابهسيرةوفي،السلاموالصلاة

.والمودةلحباأساس

بالومح:التكليف+ك

سياسةعلىقائمةنربيهملمنمعاملتناتكونانلىإالاسلاميوجه

قدراتهممعيتناسبومابهايمرونالتيالمرحلةطبيعةتقدرواعية

والالتزامتنفيذهعنيعجزونمما،يطيقونمافوقنكلفهمفلا،تهموإمكانا

286[.]البقرة:<وسعهاإلانفسااللهلايكف>:لىتعااللهقالبه،

2(.495)برقم34002/:الرفقفضلباب،والصلةالبرفيمسلمأخرجه(1)
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فيبهانكتفي،الإسلامفيالتربيةأسسبعضعنلمحاتهذه

بالتربيةالمختصةللمراجعوالتوسعالتفصيلتاركين،المقامهذا

لاسلامية.ا

الابناءتوجيهعلىنوكدأنالواجبمن:الفقرةهذهختاموفي

تقديمفيوالضحالةالسطحيةعنوالابتعادواضحا،سليماتوجيها

منثقافتهمنوسعأنيجبإذإياها؛وتعليمهملهمالدينيةالافكار

الثقافةهذهأثرونرى،الروحيبمستواهمننهضحتىالدينيةالناحية

وسلوكهم.أخلاقهمفي

تربيةفيبدورهاالاسرةتقومأنأجلمنتأكيدهينبغيوالذي

العواملتتضافركيلحةالصاالنظيفةالبيئةلتوفيرنسعىأنهوالابناء:

وعلماًفدرة-الامربيدهمنكلفإنولذلكالبناء،عمليةعلىكلها

التيالهدامةالاعلاموسائلوجهفييقفأنعليهيجب-وسلطانا

الهدمعلىعونوفتكاأسرعلانها،والرذيلةوالفجورالخنالىإتدعو

الشبابيةكالمراكزالمؤثرةالنظيفةالمحاضنأهميةتأتيوهناغيرها.من

الاجتماعية.والعلميةوالنواديالصيفيةالمراكزو

الابناءتوجيهفي-أحسبفيما-السليمالسويالطريقهووهذا

السكينةنفوسهمفينبعثبحيثوخلقيا،واجتماعيادينيا

والمباعدة،والوجدانيةالعقليةالقناعةمع،بالنفسوالثقة،لاطمئنانو

والاستهتارالالحادرياجمننحفظهموبهذاالغرور،وبينبينهم
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أمتهممنهمتنتظرهالذيبالدورللقيامونؤهلهم،والانحلال

.يعلمونلاالناسأكثرولكن،أمرهعلىغالبوالله.ومجتمعهم

وتربيتهم:الأولاداحكامفيالكتبأهم+5

الإسلاميالتراثكتبمنوافرةبجملةالإسلاميةالمكتبةحفلت

التيالمباحثمنبذلكيتصلوماالابناءوتربيةالصبيانأحكامفي

علىالصبروثوابوالعقيقةكالختان-اللهرحمه-المصنفلهاعرض

ملتقطةالكتبهذهمنطائفةيليوفيما.والبناتالبنينمنالاولادققد

ومن"،الإسلاميالتأليفقيالمطروقةالموضوعاتمعجم"من

بهذهأكتفييجعلنيمما،"المكنونإيضاج":ذيلهو"الظنون"كشف

منها.كتابكلعندوالإحالاتالحواندمنإكتاردونإليهماالاشارة

الكتب:هذهومن

بكرأبيبنعبدالرحمنالدينجلالللشيخ،بالاطفالالاحتفال-

فيبتمامهاأوردهارسالةوهيهـ(،119)سنةلمتوفىا،السيوطي

.مطبوعوهو."للفتاوىلحاويا"

الدورىالعطارحفصبنمخلدبنلمحمد،الصبيانأخبار-

هـ(331)سنةالمتوفى

بنمحمدالدينشمسللشيخالأولاد،فقدبارباجالاكبادارتياح-

هـ(.09)2سنةالمتوفىالسخاويالرحمنعبد

حسنبنيوسفالدينلجمالالاولاد،موتحكمإلىالارشاد-

.(هـ09)9سنةالمتوفىلهاديعبدابابنالمعروفأحمدابن
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الدينلزينالوالد،علىالولدحقوقمعرفةفىالمقاصدأسنى-

الكيالبابنمعروفالدمشقىيوسنسبنمحمدبنأحمدبنبركات

هـ(.29)9سنةالمتوفى

بنمحمدالدينشمسللحافظ،الاولادفقدعندالاكبادبرد-

.مطبوعهـ(.)842سنةالمتوفىالدمشقىالدينناصر

.البكريالمواهبلابي،الختانأقوالأصحفيالبرهان-

السخاويالرحمنعبدبنلمحمد،الختانمسألةفيالبستان-

هـ(.09)2سنةالمتوفى

الدينلكمالالاولاد،فقدعلىالصبرفىالاكبادحرارةتبريد-

هـ(.066)سنةالمتوفىالحلبيالعديمبنأحمدبنعمرحفصبى

بنالحسنبنعليالقاسملابيبالاختتان،بالامرالامتنانتبيين-

هـ(.)571سنةالمتوفى،الدمشقيعساكربناللههبة

الدينلشهاب،الأطفالمؤدبيحكاموادابفىالمقالتحرير-

الشافعيالمكيحجرالهيتميبنعلىبنمحمدبنمحمدبنحمد

.مطبوعهووهـ(.)749سنةالمتوفى

بنمحمدددهعبدلابي،الختانسنةلفضائلالاحسانأهلتحفة-

يوسف.بنمحمد

مصطفىالشيخبنعثمانشيخبنتوفيقلمحمد،الصبيانتحفة-

هـ(.131)9المتوفىالأنقروى
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بنيحيىبناحمدالدينلشهاب،البنينموتفىالحزينتسلية-

هـ(.776سنة)المتوفىالحنفى()التلمسانىحجلة

بنمحمدالدينلكمال،البنينفقدثوابفىوالتبيينالتعريف-

الشافعي.المصرينيالهمدايحيى

الدينلجلال،الاطفالموتفيلاتطفا،لناروالاطفاالتغلغل-

هـ(.119)المتوفىالسيوطيبكربيابنعبدالرحمن

عثمانبنعليبنمحمدالفتحلابي،المؤمنينلاولادالتلقين-

.(هـ944)سنةالمتوفىالرملةنزيلالكراجكي

مكيمحمدسيدبنلاحمد،الصبيكفالةحكمعلىالغبي-تنبيه

هـ(.8901)المتوفىالمصريالدينشهابالحمويلحسينيا

عساكرابنعليالقاسمابيللحافظبالولد،المصابثواب-

.(هـ571)سنةالمتوفى،الدمشقي

الحسينبنمحمودبنلمحمدالصغاراحكام-جامع

.بالقاهرةمطبوعوهوهـ(.)632سنةالمتوفى،الحنفيالاسروشني

بنالغفارعبدالسعديالدينلتاجالولد،فقدلمنالمعدالحرز-

هـ(.)722سنةالمتوفىمحمد

الرومي.زادهلمستقيم،العقيقةكشففيلحقيقةارشف-

المصرىحلفبنلسليمانالولد،فقدانعندلجلداسلوان-

هـ(416)سنةالمتوفى
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الحنفيالرازيأحمدبنعليالدينلحسام،الهمومسلوة-

هـ(.5)89المتوفى

السيوطىعبدالرحمنالدينلجلالالولد،فقدعندلجلدافصل-

.(هـ119)لمتوفىا

الإمامللشيخ،البنينوالبناتفقدعندالصبرفىالمبينالفضل-

المتوفىالصالحىالدمشقىيوسفبنعليبنمحمدالدينشمس

هـ(.)429

الكوفي.فضالبنالحسنبنلعلي،العقيقة-كتاب

الروميالقارصيمحمدبنمحمدالدينلجمال،الختان-مأدبة

هـ(.)1261سنةالمتوفىالحنفي
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لمولود"ابأحكاملمودوداتحفة"كتابثانيا:

وتسميته:للمؤلفالكتابنسبة-ا

للشكتجعللاطرقمنثابتةالجوزيةقيملابنالكتابنسبةإن

مصرحةللكتابالخطيةالنسخجميعجاءتفقد؛النسبةهذهلىإطريقا

الخطية.النسخصورمننماذج-لىتعااللهشاءإن-تيوستأ،بذلك

بالتراثعنيتالتيالكتبفيأيضاالكتابنسبةجاءتكما

"الظنونكشف"مثلللمؤلفترجمتالتيالمصادروفي،والفهارس

("العلومأبجدو")2(،للبغدادي("العارفينهديةو"(،1)خليفةلحاجي

و"الدررجب)4(،لابن("الحنابلةطبقاتعلىالذيلو"للقنوجي)3(،

و"طبقاتللعليمي)5(،أحمد"الامامأصحابذكرفيالمنضد

لابن("ذهبمنأخبارفيالذهبو"شذراتللداوودي)6(،("المفسرين

المصادر.منوغيرها)8(،نيللشوكا("الطالعالبدرو")7(،لحنبلياالعماد

)1(/1.375

.2/158)2(

/3)3(.138-014

.2/045)4(

)5(.2/522

)6(.2/69

.6/017)7(

.2/143)8(
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المباحثأووالمسائلالنصوصمنكثيراالكتابفيونجد

في"التبيانوالمعاد")1(،"زادمثلللمصنفأخرىكتبفيالمشتركة

العلمولايةومنشورالسعادةدار"مفتاحو")2(،القرانأيمان

طريقو")5(،"الفروسيةكتابو"الفوائد")4(،و"بدائع")3(،والإرادة

و"إعلام")7(،الشرعيةالسياسةفيالحكميةو"الطرق)6(،"الهجرتين

القضاءمسائلفيالعليلو"شفاء")8(،العالمينربعنالموقعين

والسلامالصلاةفيالافهامو"جلاء")9(،والتعليللحكمةواوالقدر

وقد1(.")1الشاكرينوذخيرةالصابرينو"عدة1(،0")الانامخيرعلى

مناسباتها.فيبعضهاأوالمشابهاتهذهمواضعلىإأشرت

2(

3(

6(

7(

8(

9(

163و201و59و74و73و96و66و45ص:التحفةمنسياتيفيماانظر

362.و346و692و926و231و152و202و291و167و

493.و378و371و312و358و356ص:سياتيفيماانظر

493.و356ص:سياتيفيماانظر

.122ص:سياتيفيماانظر

.316ص:سياتيفيماانظر

.164و371ص:سياتيفيماانظر

593.و493ص:سياتيفيماانظر

.313و925ص:سياتيفيماانظر

371.و235ص:سياتيفيماانظر

.122ص:سياتيفيماانظر(

371.و235ص:سياتيفيماانظر(
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المواضع،منعددفي"تيميةابن"شيخهعننقلالمصنفنكما

نقلوكذلكأحيانا)1(.بنصهاوفتاواهالشيخكتبفيثابتةالنقولوهذه

")2(.المزيالحجاج"أبيشيخهعن

في-اللهرحمه-المصنفعليهانصفقد؛الكتابتسميةأما

وهو.المولود"بأحكامالمودودتحفة":وسميته:فقالكتابهمقدمة

عليقليحو)د(بدمشقالظاهريةنسختيغلافعلىالمثبتالعنوان

(.)جباستانبول

تحفة")أ(:المنورةبالمدينةالمحموديةغلافعلىوجاء

هديةو""الظنون"كشففيهوكماالمولود"أحكامفيالمودود

باسمثانيةمرة"العارفينهدية"فيوذكرهالمنضد"،الدر"و"العارفين

المولود".أحكام"

فيهاالعنوانفجاء)ب(المنورةبالمدينةحكمتعارفنسخةأما

المولود".تحفة"الغلافعلى

وفي،حنبليفقه)87(رقمالمصريةالكتبدارنسخةوفي

لمحمد"العلومأبجد"وقي،رجبلابن"لحنابلةاطبقاتعلىالذيل"

362.و132و292و926و561و471:الصفحات،تيسيافيماانظر(1)

.231ص،تيسيافيماانظر2()
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وهوالمولود"،أحكامفيالودودتحفة"باسمالقنوجيخانصديق

للسفاريني."النساكبغية"فيكذلك

إليه،إشارةأوللاسماختصارأوتحريفإماالتسمياتوهذه

ولانالمشهور؛الصحيحالعنوانهو،أثبتناهالذيالاولالعنوانويبقى

مقدمته.فيكاملاعليهنصاللهرحمهالمصنف

وموضوعه:الكتابتاليفسبب-2

نسخةمنعنوانهصفحةفيذكرماالكتابتصنيفسببوكان

الله-إن:بقولهنثقمنقال"عليها:كتبفقد،بدمشقالظاهريةالمكتبة

فيعندهيكنلمومولودا،الدينبرهانالمصنفابنرزقوجل-عز

عطاهوالكتابهذافصنفالدنيا،متاعمنلولدهيقدمهماالوقتذلك

الدنيامنشئعندييكنلمإذ؛الكتاببهذاأتحفتك:لهوقال،إياه

المولود".بأحكامالمودودتحفة"وسماه"،أعطيك

وهذا")1(:مقدمتهفيبقولهالمصنفعنهأبانفقد:موضوعهأماو

دامماولادتهبعدبهالمتعلقةالمولودأحكامذكرفيهقصدنا،كتاب

وبوله،،وختانه،وتسميته،رأسهوخلقحكامها،وعقيقتهمنصغيزا؛

فيمستقرهلىإنطفةكونهحينمنوأطواره،تربيتهحكامو،أذنهوثقب

لاماعلىالفوائدمنمشتملا،معناهفيبديعاكتابافجاءالنار،أولجنةا

المصنف.مقدمةمن7و6ص()1
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تدعووأحاديثالتفسير،منبديعةمممقمن؛سواهفييوجديكاد

لافقهيةومسائلمختلفها،بينلجمعواوعللهامعرفتهالىإالحاجة

بها".العلملىإالحاجةتشتدحكميةوفوائدبها،يظفرالطالبيكاد

معجب،لقارئهممتعكتابفهو":فقالمكانتهعنوأبانوصفهثم

وهبمنكلمضمونهلىإويحتاجوالمعاد،للمعاشيصلح،فيهللناظر

لسبلالتوفيقسالوالسداد،أستمداللهومنالاولاد.منشيءله

جواد".كريمإنهالرشاد،

وأسلوبه:الكتابمنهج3-

المؤلفأنالمولود"بأحكامالمودودتحفة"لكتابالدارسيجد

لىإيستندوصفيمنهجفهومقارنا.نقديااستقرائياوصفيامنهجاسلك

منوالتأكدالتوثقمعوترتيبها،وتصنيفهالجزئياتاباستقراءالتحليل

وتفسير.شرحمنيكتنفهاوماومناقشتها،الاقوالنسبةصحة

والفقهيةالاصوليةالقواعديستخدماستنباطيمنهجأيضاوهو

العامة.لحقائقاوالكلياتلىإلجزئياتامنوينطلق،واللغوية

ويوازنببعضهاالاقوالوالاراءيقابلمقارنمنهجكذلكوهو

المصنفلدىتكاملتوبذلكمنها.الراجحالقوييراهماليرجحبينها

البحث.فيالعلميالصنهحأنواع
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)1(،مؤلفاتهوكتبهسائرفيعهدناهمافهو؛الكتابأسلوبوأما

ينتقلوالتعقيد،الجفافعنوالبعد،العبارةفيبالوضوحيمتازفهو

علىوتحضيضتربويةإشاراتلىإ،فرعحكملىإأصلحكممن

عاليةبروحانيةكلههذاويمزج،المخالفاتمنوتحذيرالطاعات

كلمةعنديقفأندونطويلةصفحاتفيهالقارئيقرأ،فائقةوشفافية

القليل.منأقلكانماإلا،إيضاجأوشرحلىإتحتاجعبارةأو

يقدمفهو؛الاستنباطوسائلوتنوع،والدليللحجةابقوةيمتازكما

المرويةوالاثارالنبويةالسنةوالكريمالقرآنمنالاخرىتلولحجةا

وهذا.والتعليلالتشريعيةبالحكمةذلكويمزج،القياسووالاجماع

غيركتبمنالاستفادةوبينبينهحاجزايقفلمالشرعيةبالادلةالاعتداد

"بقراط"عننقلهفيماالغذاءوالتشريحوالطبفيالمسلمين

والاراء.النقولبعضعلىتعقيبهمعمثلا،"جالينوسو"

وفصوله،الكتابأبوابفيتشيعالتيالاصلاحيةبالروجيمتازكما

بروجكتبهحيث،المذاهبوالاراءوالمسائلمنكعيرعلىتعقيبهوفي

التوجيه.ووالارشادالفقهيلحكمابينومزج،فكرهوالمصلحالداعية

كتابهفيوالتصنيفالبحثفيالمؤلفمنهجعنزيدأبوبكرالشيخكتبهماوانظر(1)

.851-28ص"موارده،،اثارهحياته:الجوزيةقيمابن"
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التعصبعنالبعدوهي-كتبهكسائر-أخرىبميزةويتميز

بمذهباعتدادهفرغم،المخالفينمنالاخرينعلىالهجوموالمذهبي

يعرضفإنهعرضها،التيالمسائلكلفيبنصوصهوعنايتهأحمدالامام

يرجحوقد،وعلمبأدبيناقشهاوقد،واستيعاببإنصافالعلماءاراء

هذافيالقارئيوافقهأنفيضيرولا.الترجيحذلكويعلنبعضها

الترجيحوالعلمفبابأحدهما،فيأوفيهمايخالفهأوذاكأوالترجيح

للرأيالتعصبمحاربةينبغيماوبأصحابه،يضيقلاواسعباب

اخر.بتعصب

أحيانا،لحاجة1إليهاتدعواستطراداتالكتابفينجدوقدهذا،

إليهاأشار،للقارئفائدةوذاكهذاوفي،المناسبةإليهاتدعوقدكما

عقدهفصلفياستطرادعقبكقولهعنها،واعتذركتابهفيالمصنف

تسميةبوقتيتعلقمعترضفصلوهذا"المولود)1(:تسميةلوقت

".البابمقصودلىإفلترجع،استطراداذكرناهلمولود،ا

يكرهوماالاسماءمنيستحب"فيمافصلاعقداخرموضعوفي

طويلبابوهذا"قال)2(:ثم،مفيدةاستطراداتفيهواستطردمنهالا

المكروهةالاسماءذكروالمقصود،تنبيهأدنىعليهنبهنا،النفععظيم

162.)1(ص

182.)2(ص
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الافكارسلسلةتقطعأحياناالاستطراداتكانتإنو."والمحبوبة

المتكامل.الواحدالموضوعفقراتبينوتفصل،المتتابعة

فيالقيمابنأسلوبزهرةأبومحمدالعلامةالشيخويصف

ولذلك،واطمئنانهدأةفيكتابته"كانت)1(:فيقولالتأليفوالكتابة

،المنزعشديدة،المنحىقوية،الفكرةعميقةكانتوان،هادئةجاءت

،العبارةطليةالافكار؛متساوقة؛التبويبمنسقة؛الترتيبحسنةوكانت

التفكيرعمقبينمتناسباجمعاكتابتهوتجمع؛اطمئنانفيكتبهالانه

ضجةغيرمن؛الاسلوباستقامةوحسنعبارتهونصوع،غورهوبعد

السابقين،وحكمة،السلفنورفيهاهذاكلمعكتابتهكانتو...ألفاظ

".والتابعينالصحابةمنالصالحالسلفبأقوالالاستشهادكثيرفهو

:الكتابمصادر-4

قيمتهالهاالتيالمصادرمنجملة-اللهرحمه-المصنفاعتمد

وشروحه،والحديثالتفسيرفيكتببينماتنوعتوقد،العلمية

والإجماعالعامالفقهفيوكتب،الفقهيةوالمسائلالفقهفيوكتب

فيوكتب،والتراجمالتاريخوفي،النبويةالسيرةفيوكتب،والخلاف

وأبابفيمتخصصةالكتبوبعض.الطبفيوكتب،والادباللغة

يزاللاماومنها،مطبوعهوماالمصادرهذهومن.معينةمسألة

.528ص.وفقههاراوه،وعصرهحياته،تيميةابن:كتابهفي(1)
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نجدهكالذي،بالواسطةمنهالنقليكونقدماالمصادرومنمخطوطا.

فقد-الله-رحمهاحمدالامامعنالمرويةالمسائلاصحابكتبفي

،الخلالبكرلابيأحمد"الاماملعلوملجامعا"لىإالرجوعمناكثر

بعضهم.أوالمسائلصحابرواهاالتيالمتعددةالرواياتلينقل

سمعهكالذيمباشرةشفويةمعلوماتمصادرهضمننجدكما

وغيرهما)3(.)2(والمزي)1(تيميةابنشيخيهمن

منهاالاستفادةومواضعالمصادرهذهأهملىإإشارةيليوفيما

:لحروفاعلىمرتبة

.(104و993و136و358ص)،لبقراطالاجنة-

أبيلابن""الختانبواسطة،الترمذيللحكيمالاحتياطات-

.3(10)ص،جرادة

2(.70و02)6صزنجويه،بنلحميدالادب-

.()237ص،موسىأبيلابنالرشادسبيللىإالارشاد-

.(178و176ص)البر،عبدلابنالاستذكار-

362.و561و471:الصفحات،تيسيافيماانظر(1)

)231(.صسياتيفيماانظر)2(

المحدثالخليليعثمانبنمحمدصاحبناوأخبرني:قالحيث92(0ص)انطر)3(

.بالقاهرةالأطباءرئيسبهحدثهماذكر(004)صوفي.،..المقدسببيت
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154)صالبر،عبدلابن،الاصحابمعرفةفيالاستيعاب-

263(.و162و157و156و

2(.01)ص،فارسلابنومعانيها!لمج!اللهرسولأسماء-

924و923)صالمنذر،لابنالعلماءمذاهبعلىالاشراف-

382(.و268و267و

2(.14)صللخطابي،لحديثااعلام-

.(151و)34صالمنذر،لابنالاوسط-

.()91صللواحدي،التفسيرفيالبسيط-

2(.70و502و402و186و)68ص،خيثمةأبيابنتاريخ-

33(.0و932و)174ص،للبخاريالكبيرالتاريخ-

31(..و403و303و2)89ص،للخطيببغداد،تاريخ-

32(.9)صللحاكمنيسابور،تاريخ-

274(.و273و)272ص،الطبريجريرابنتفسير-

233(.)ص،الرزاقلعبدالعظيمالقرانتفسير-

البر،عبدلابنوالاسانيد،نيالمعامنالموطافيلماالتمهيد-

117و161و121و59و49و88و75و72و67و65و)63ص

03(.5و403و792و692و541و431و412و
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.(524و424)ص،للأزهرياللغةتهذيب-

،89701،011،511،181،)77،صللخلال،لجامعا-

22143،1،151،.)277

.(917و88و)67صوهب،ابنجامع-

.(174و172و03)صراشد،بنلمعمرلجامعا-

2(.)48ص،الرازيحاتمبيألابنوالتعديللجرحا-

)927(.ص،للماورديالكبيرلحاويا-

3(.50و403و03و0033)ص،(العديم)ابنجراث!بيألابنلختانا-

.3(4)ص،نياللطبرلدعاءا-

.(161و131)ص،حمدانلابنالرعاية-

2(.40و202و185و184)،صللسهيليالاع!دفالروض-

332(.و)931صمنصور،بنسعيدسنن-

278(.)صالشافعيةفقهفيالصباغلابنالشامل-

931(.و49-2و277)ص،البركاتلابيالهدايةشرح-

236(.)ص،عياضللقاضيمسلمصحيحشرح-

47و37و36و92و28و)26ص،للبيهقي،الإيمانشعب-

36(.و332و331و174و412و111و49و15و

43



.(624و424و022و912و66)ص،يهرللجو،لصحاحا-

،61،94،53.161،177،186)ص،البخاريصحيح-

وغيرها.(223،263593،332،،00،2262

،26،34531،163،167،168،،17،)16ص،مسلمصحيح-

174،186،187.291،102،01،2225،،236،242،318.)334

.(504و373و)363ص،لبقراطالغذاء-

.(604و434)ص،لبقراطالفصول-

2(.94و2)48ص،عديلابنالضعفاءفيالكامل-

393(.)ص،عبيدةلابيالقرانمجاز-

)392(.ص،تميمابنمختصر-

)412(.ص،مختصرالخرقي-

.(136و413و)97.صللمروزبد،واسحاقحمدأالاماممسائل-

(228و042و223و013)ص.اللهعبديةروحمد.أالاماممسائل-

918و701و86وص)77داود،بياروايةاحمدهالاماممسائل-

222(.و

)77(.ص.النيسابوريهانئابنروايةحمد،االاماممسائل-

274(.و238)ص،نيالكرماحربروايةاحمد،الاماممسائل-

31(.و!36و12ص)،للحاكمالمستدرك-

916و165و49و83و)82ص،شيبةابيلابنالمصنف-
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502(.و302و191و091و185و172و

85و03و26)ص،الصنعانيهمامبنالرزاقلعبدالمصنف-

.(174و451و912و

2(.42و)223صللخطابي،،السننمعالم-

.(423و493و393)ص،للزجاجوإعرابهالقرانمعاني-

033(.و412و1)4صللطبراني،الكبير،المعجم-

2(.1ص)،للحاكم،لحديثاعلوممعرفة-

.(042و914و414و893و383و284ص،قدامةلابنالمغني-

الهداية.شرح-تيميةابنالبركاتلابيالغايةمنتهى-

927(.و278وص)243،الجوينيالحرمينلإمامالمطلبنهاية-

:للكتابالسابقةالطبعات-5

والهندولبنانوسوريةمصرفي،مرةمناكثرالكتابطبع

الناشر.اسمولاللطبعمكانانجدلاالطبعاتبعضوفي،وباكستان

هـ0138سنةبالهند،بومبيفيالهنديةالمطبعةفيمرةلاولطبعفقد

واعيدت،الهنديالدينشرفالحكيمعبدالاستاذبتحقيق،م6291

)1(.صفحة(091)فيالطبعةهذهوتقع،بالباكستانلاهورفيطباعته

،122صلجبار،اعبدالرحمنلعبد،الاسلاميالعربيالتراثذخائرانظر:(1)

ص،موارده،آثاره،حياته:الجوزيةقيموابن،1/291:القيمابنلفقهوالتقريب

زيد.ابوبكرللشيخكلاهما.023
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رحمه-الارناؤوطالقادرعبدالشيخبتحقيقدمشقفيطبعثم

نشرهأعيدثم،م7191/هـ1913سنةالبياندارمكتبةعنوصدر-الله

القيمةالمكتبةعنوصدرهـ،7014سنةعيونمحمدبشيربعنايةفيها

هـ.7913سنة،بالقاهرة

عبدبتحقيقوطبعم،0891عامالقاهرةفيالمتنبيمكتبةونشرته

بتحقيقوطبعم،8391سنةبيروت،لجيلادارفيالبنداريسلمانالغفار

عمانفيالفكردارعنوصدرالفواعير،محمدالاللطيفعبدوتعليق

.م3991سنةبالمنصورةالايمانمكتبةفيوطبع.م8891،بالاردن

داروعنهـ،3041سنةبيروتفيالعلميةالكتبدارعنصدرو

سنةالثانيةللمرةفيهاوطبع9041سنةبيروتفيالإسلاميةالبشائر

للنشرالدوليةإيلافدار،الكويتفيأخرىطبعةلهصدروهـ،9141

هـ.6141سنةاحمد،مقبولالدينصلاحتحقيق،والتوزيع

محمدبتحقيقوطبعهـ،9141بدمشقالمناردارعنأيضاوصدر

الكتاببدارليزمرفوازوبتحقيق،بالقاهرةالقرانبمكتبة،العباسأبو

سليمبتحقيقعفانابندارونشرتههـ،0421سنةبيروتفيالعربي

هـ.4421سنةبيروتفيحزمابنداروطبعته،ليالهلا

،يعقوبأبوومصطفىالارناووطشعيبالشيخبتحقيقوطبع

العاني،المنعمعبدبتحقيقايضاوطبع،م6002،الرسالةمؤسسة

فيالإسلاميةالدعوةمكتبةفيوطبع،حلاقصبحيمحمدوبتحقيق

تاريخ.بدون،الاثريرمضانمحمدبتحقيق،بباكستانابادفيصل
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إليهوصلماولكنه،والنشراتالطبعاتلكلاستقراءهذاوليس

لجودةافيمتفاوتةالطبعاتوهذه.عليهاطلعتماأومنها،علمي

ماومنهاسديد،منهجعلىكانمافمنها،والتخريجوالتحقيقوالاتقان

المقابلةمعخطيةنسخةعلىنشرهاعتمدماومنهاذلك،دونكان

معالمهاهواخفاءالطبعاتلاحدىتنضيدإعادةكانماومنها،بالمطبوع

موليها.هووجهةولكل

القيم:ابنبعدجاءفيمنالكتابأثر6-

شارواوعنهنقلوافقدالعلماء،بعضمؤلفاتفيأثرللكتابكان

فيهذاعلىأمثلةونجدوالاراء.الترجيحاتبعضلىإ

أحمدبنموسىالدينلشهابأحمد"الاماممذهبفي"الاقناع

"المختصراتأخصرعلىالمخدرات"كشفوفي)1(،لحجاويا

القدير""فيضوفيللبهوتي)3(،"القناعكشاف"وفيللبعلي)2(،

المسجدتحيةبنيةركعتينصلاة258/والكاملالوطءاحكام1/67:الاقناع(1)

وكيفيةالعقيقةحكم295/والمطلببعبدالتسمية56-257/والمكتوبةوسنة

عظامها.كسردونطبخها

الحشفة.تغييباحكامعن73ص،المخدراتكشف)2(

إمراريكرهمبحث(مكة)طبع1/98:منهامتعددةمواضعفيالقناعكشاف)3(

الحشفة،تغييبأحكام1165/و،الختان-فيلهقلفةلامنعلىالموسى

الهدي3،2342/وبثمنهاالتصدقمنأفضلالعقيقةذبح26و212-30/و

وفيويسار،بافلحالتسميةوفيالقرانسورباسماءالتسميةمنعفيوكالاضحية

..لحر.ازمنيختنهأنلهناذلوفيماالسرايةضمان

47



شرح"وفيللرحيباني)2(،"النهىأوليمطالب"وفيللمناوي)1(،

وفيللسخاوي)4(،"والتبيينالايضاج"وفيالموطا")3(،علىالزرقاني

الكتبمنغيرهاوفيللسفاريني)5(،"السواكاحكامفيالنساكبغية"

"الخلافمنالراجحمعرفةفيالانصاف":مثلوالمؤلفات

الاوطار"نيلو""،المنهجعلىالبجيرميو"حاشيةللمرداوي)6(،

ني.للشوكا

ذلك،عندوعمرهإبراهيمختان1/702:منهاكثيرةمواضعفيالقديرفيض(1)

1/226و،الحسنىاللهباسماءالتسميةوادمولدبسيدالتسميةتحريم1/022و

"التحفة"فيوهو،سمعهميقرعماأولليكونالتوحيدكلمةالاولادتعليمعن

2518/و،لجنةافيمرضعالهنوإبراهيمحول2704/والزاد("،"عنونقله

يومتدعونإنكمحديثتضعيف2535/وواحد،مسماهاباعتبارالنبيأسماء

.والسلامالصلاةعليهمالانبياءبأسماءالتسمية3642/و..بأسمائكمالقيامة

اجتمعلوماحكم6574/و،الحشفةتغييبأحكام1/362:النهىليأومطالب)2(

قاضيعن.ويتورعون.الاملاكبملكالتسمية6954/و،ضحيةوهدي

تعذرإذاما.......مفرطحرزمنفيأنلهأذنفإن:الختانمبحث.وفي.القضاة

تضمينه.

لمشورةكا.فانه.ينافيهلالخبراو:الغيلحكمفي3482/:نيالزرقاشرح)3(

..عليهم

.1-66168ص،والتبيينالإيضاح:انظر(4)

.65ص،النساكبغيةانظر:)5(

.4414/:الإنصافانظر:)6(
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:الكتابحولأعمال7-

فقد،والتعليقبالاختصارالكتابتناولتالتيالاعمالواما

البغداديعليبنيوسفبنمحمدبنيحيىالدينتقياختصره

)833(سنةبمصرالمتوفىالكرمانيبابنالمعروف،الشافعيالسعيدي

(")1(.الجوزيةقيملابنالمودودتحفةمنالمقصود"وسماه

الدينقمربنالتوابعبدتراببياللحاقطتعليقاتعليهو

هـ)2(.1366سنةالمتوفىالهنديالملتاني

لابنالمودودتحفة"مختصرالألبانيالدينناصرمحمدللشيخو

")3(.وتخريجاختصار:القيم

التحقيق:فيالمعتمدةالنسخوصف8-

انهفذكر)4(،،للكتابلخطيةاالنسخلىإبروكلمانكارلاشار

777،عليوقليح،064بريل-ولاندبرج923،ليبزجفيمخطوط

فيو.2702/:القدسفيالخالديةو65،واضاقات،1ثان:والقاهرة

.2475/:لمكنون]إيضاجو،2122/:العارفينهدية:انظر(1)

،ومواردهواثارهحياته:الجوزيةقيموابن،1/291:القيمابنلفقهالتقريبانظر:(2)

.المنورةبالمدينةالاسلاميةلجامعةامجلةمن()46العددعننقلهفيما.023ص

فيكما76،و1/48:نيالشمرادته1عبدبنمحمد،الالبانيمؤلفاتثبتانظر:)3(

العالمية.الشبكةعلىلحديثاأهلملتقىموقع

.234ص،السادسالقسم:العربيالادبتاريخ:كتابهانظر(4)
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لىإإشارة")1(المخطوطالاسلاميالعربيللتراثالشاملالفهرس"

وفي،بإستانبولالفاتحمكتبةوفي،بالقاهرةالكتبدارفيأخرىنسخ

بهولندا.ليدنجامعةوفي،باريسفيالوطنيةالمكتبة

أربعفهيالتحقيقفيعليهاالاعتمادليتيسرالتيلنسخأما

فيها:يذكرلممماوبعضهاالمصادر،تلكفيذكرممابعضهانسخ،

الأولى:النسحة

النبوية-بالمدينةالمحموديةالمكتبةفيمحفوظةنسخة

سنة،النسخبخطكتبت،ومصححةمقابلةنسخةوهي-اللهحرسها

وفي،ورقة9.وأوراقهامغاير،بخطمواضعهابعضوكملتهـ،077

2667المكتبةفيورقمهاسم،02ك!51مقاس،سطرا23الصفحة

فيالمودودتحفةكتاب"هذا:العنوانصفحةوعلى84،مجموعة

لحفاظاعمدة،العلامةالعالمالامامالشيختصنيفالمولود،أحكام

المعروفالزرعيأيوببنبكرأبيبنمحمد)2(...المعانيفارس

".امينالنار.عذابووقاهالابرارجزاءاللهجزاهالقيمبابن

ختمكذلكاخرهاوفي.الاولىالصفحةفيختمالنسخةوعلى

المحمودية.المدرسةباسمالوقفية

.2146/:وأصولهالفقهقسم(1)

نقصاهفيهولعلالنسخةفيكذا)2(
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الحنبلي،المقدسياللهعبدبنأحمدبناللهعبدبخطوالنسخة

سبعينسنةالاخرجمادىشهرمنالثالثالسبتيوممنهافرغ

وبعضهامؤرخةتملكاتوعليها،النسخمكانفيهايذكرلمو،وسبعمئة

عليه.مشطوب

)1(.بالحرفالنسحةلهذهرمزتوقد

الثانية:النمصحة

ساكنهاعلىالنبويةبالمدينةحكمتعارفمكتبةنسخةهيو

وفي،ورقة39فيوتقع،تامةنسخةوهي،السلامتموالصلاةفصل

صفحةوفي،النسخبخطسمك!2115مقاسسطرا،22صفحةكل

القيمبنمحمدالدينشمستأليفالمولودتحفةكتاب":العنوان

".ولطفهبعونهتم"اخرها:فيو.234ورقمهااختاموعليها."الحنبلي

اسمولا،مكانهولاالنسختاريخعليهاوليس،الوقفيةختمويليه

الناسخ.

)ب(.بالحرفلهارمزتوقد

الثالثة:النسحة

فيالسليمانيةالمكتبةضمنعلىقليحمدرسةمكتبةنسخةوهي

مكتوبة.سطرا23الصفحةفي،ورقة19فيوتقحبتركيا،إستانبول

بأحكامالمودودتحفةكتاب":العنوانصفحةوفي،النسخبخط

)كذا(الزهربوالدينشمسالانامقدوةالاسلامشيختأليفالمولود،
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الجوزيةقيمبابنعرف،الدينسعدبنأيوببنبكرأبيبنمحمد

ورقمالمكتبةختمعليهاورقةالصفحةهذهويسبق."اللهرحمه

اخرها،فيايضاالختميوجدكما777،797/ورقمها،التصنيف

اسمعليهاوليسمميز،ئخينبخطوالفصولالابوابعناوينوكتبت

برللهلحمدوا":بقولهوختمت.ومكانهالنسختاريخولاالناسخ

الهوعلى،النبيينخاتممحمدحلقهخيرعلىوصلواته،العالمين

".العظيمالعليباللهإلاقوةولاحولولا،جمعينأوسلموصحبه

)ج(.بالحرفلهارمزتقدو

الرابعة:النسحة

نسخبخطوهي،الشامبدمشقالظاهريةالمكتبةنسخةوهي

صفحةوفيسطرا،15الصفحةوفي،لوحة132فيوتقعمقروء،

شعبانشهرفيالشطيجميلمحمدالشيختملكاليمينعلىالعنوان

رحمةفقيرالكتابهذافيطالع":العنوانصفحةاعلىوفيهـ،1352

كما1".138سنةالحنبليالسفارينيحمدالحاجبنمحمدالعليالله

وهيسبق،فيماتقدمكما،الكتابتصنيفسببالعنوانتحتيوجد

فيتصحيحاتوفيها،المواضعمنكثيرفيومضبوطةمقروءةنسخة

مواضعفيأحيانافقراتأوكلماتبضعناقصةولكنها،لحواشيا

بالزللالمعترفالفقيرالعبدكاتبهنسخهمنفرغ"اخرها:وفي.متفرقة

لحنبلي.اأيدغديبنعليبناللهعبدالغنيربهعفوالراجيوالتقصير

سنة،قدرهالمعظمرمضانشهرمنوالعشرينالثانيفيله،اللهغفر

52



كتبثم".الوكيلونعماللهوحسبنا،وحدهللهوالحمد.ثمانمئةوسبع

فقيراخرهلىإأولهمنمطالعةبلغ،وحدهللهالحمد":وقرأهطالعهمن

لجليواالخفيبلطفهاللهعاملهلحنبلياالقادرعبدالعليربهعفو

اللهأحسن.مئةوثمانيوتسعينإحدىسنةالمباركشوالشهربتاريخ

".وسلموالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،تقضيه

)د(.بالحرفلهارمزتوقد

وطريقته:التحقيقمنهج-9

فانه؛للكتابلجديدةاالنشرةهذهفيسلكتهالذيالمنهحأما

.التراثونشرالتحقيقعلماءعليهااتفقوقواعدأصولعلىيقوم

لىإلتقديمهبالمخطوطخاصةعنايةالمحققيبذلأن:ذلكوخلاصة

وضعهمماصورةأقربفيأومؤلفهوضعهكمادقيقا،صحيحاالقارئ

عليه.

كلفيتبذلالتيلجهوداأنعلىتجمعالمحققينكلمةوتكاد.

لىإنسبتهوتحقيق،الكتابعنوانتحقيقتتناولأنيجبمخطوط

الشرحالتحقيقيفارقوبذلك.ونصهالكتابمتنتحقيقثم،مؤلفه

والتوسعالافاضةدون،لحاجةاقدرعلىيكونأنينبغيالذي،والتعليق

التحقيق،مجالغيرمجالاهذالكللان،التخريجفيالافراطودونفيه،

.اخرونفيهوفرطالمحققينبعضفيهأفرطقدالامرهذاكانوإن

،للكتابالخطيةالنسخمقابلةلىإالعنايةانصرفتولذلك.
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العباراتلىإالاشارةثم،المتنفيصواباالمحققيراهماواثبات

ذلك،القراءبعضاجتهاديخالفوقد،الحواشيفيالمخالفةالاخرى

النصطريقةذلكفيواتبعت،الناحيةهذهفييسيراالامرظنو

يصلحماعليهاحصلتالتيالخطيةالنسخبينليسإذالمختار،

.الاخرىالنسخسائرعليهانقابلأمانعتبرهاأصليةنسخةلاعتماده

وفي،والنصوصالكلماتمنكثيرضبطالمناسبمنكانثم.

الشروجأما.بعضهملىإللكتابوتقريبالقراء،بعضعلىتيسيرذلك

ذلك،لىإللحاجةالمواضعبعضفييسيرةكانتفقد،والتعليقات

.للصفحاتتكثيرأوإسرافدون

والاثارالشريفةالاحاديثتخريج:التحقيقفيالمهمومن.

كانإذاحدهماأوالصحيحينعلىالاقتصارمعجماليا،إيجاتخر

حكمينقلفانهالصحيحفييكنلموماأحدهما،فيأوفيهمالحديثا

لىإالتحقيقيتحوللئلاالرد،أوالقبولحيثمنالحديثعلىالائمة

التخريج.فيوالاسرافالاسانيددراسة

فيهاأشرتالمصادربعضأنلىإهناالاشارةالمناسبومن.

للطبعةأولاالعزوكانحيث،أحمدللامامكالمسند،طبعتينلىإ

مؤسسةطبعةلىإثم،مجلداتستفيوهيالميمنية،عنالمصورة

لمنيمكنوبهذا،الارناووطشعيبالشيخواشرافبتحقيقالرسالة

فيه،ضالتهيجدأنالحديثعلىلحكمواالتخريجفيالتوسعأراد

الهنديةللطبعةالعزوجاء،شيبةأبيابنلمصنفبالنسبةوكذلك



بتحقيقبجدةالقبلةدارفيلجديدةاالطبعةثمالاعظمي،عامربتحقيق

عوامة.محمدالشيخ

فيالأئمةلبعضالعزوأنلىإالاشارةهنابالذكرلجديراومن*

فالعزو؛ذلكفيكتبهممنالمشهورلىإالإطلاقعندينصرفالتخريج

يعنيوللطبري،"المصنف"يعنيالرزاقولعبد"السنن"يعنيللبيهقي

المسمى.للكتابفهووالا،الاطلاقعند.هكذا.والتفسير""

أعيدتفقد-الله-رحمهالمصنفنقلهاالتيالنصوصوأما*

لعدممصدرهالىإالرجوعتعذرمنهاقليلةجملةعدامامصادرها،لىإ

المفقود.عدادفيلانهأو،توفره

كلامربطالمناسبمنكان،لجانبابهذايتصلومما*

أشرتالتيكتبهمنأخرىمواضعفيكتبهبماهذاكتابهفيالمصنف

.للكتابوتوثيقللقارئفائدةهذاوفيسبق،فيماإليها

توزيعطريقةلىإالشكليةالناحيةمنالعنايةانصرفتوكذلك*

الافكاربعضوإبراز،الترقيمبعلاماتوالاهتمام،تنسيقهوحسنالنص

إدخالعنبذلكلنستغنيغامقبحرفبكتابتهاالمسائلرووسأو

بسهولة.إليهاالنظرولتوجيه،الكتابفيلهاعناوين

التحقيقضرورياتمنفأصبحبالمتنوعةالفهارسوأما*

مشكورابهاقاموقد.أوفىبصورةالكتابمنالاستفادةلتيسير،العلمي

.البخاريعدنانالشيخ



المقل،جهدولكنه،العملهذافيالممكنبأفضلهذاوليس

وتصويباتهمتهمملاحظاودقيقالمراجعينالاساتذةقراءةمناستفاد

الشكراستوجبمما،وإتقانهالعملتجويدفيالاثرأكبرلهاكانالتي

نبيناعلىاللهوصلى،العالمينربللهلحمدوا.والدعواتوالثناءلهم

جمعين.أوصحبهالهوعلىمحمد،
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بر!ءفرمأللاشا!القض!1وه!افالغحواإكنهرارلاموتضوحرر.

.ركو-المجمنبئ!الاضافينج!لعزب!بياففرلمااكأاحولظييا!ا

لثكاافز"كرإوشال!نخالىل!ادارامفالىغألغيؤحقيصلاليم!طيما

تثاوتم)ربنى!انمز!بي!شبهقنم)ابمصفرل!ظزحىا-لىثنط!كأظوو!

مرإلبنك!جملىمعر!حملثمحولالزبماايله!بما!ائاالت!لملما!رو!رأ.

رالاحى)نمصبهرء!تمالزضإاكلقالىلمجريرامىإلزينضثننمج!ييانر؟.د،!ربحول-

صرجممس!الا!رلملمحا!رلد!ب!!بع!اؤ!لرضر!مزالر!!ارنيمرهر!ألرمماةأ

دررصسمضبهىص/لت!ر!ئاكفاليابخبير!ل!ين!يرلماي!ا،سا

إسثنمئممد!لرلم!جما!م!برلىل!ع!إلمرر!1،سلملر!بهكل!يملهص/صع

نم!!لرر!طرصسئهييهـلمحلولولهزف!إنملمالمدالعىلحفرلمعا

لصبماعظكأعنمضوض!عتاقيلئاالميمفىالرءكا،ار!قلمهـايبصيا
ة--ء-----.---ص-!ت!ء-،ءكرمدلهـ.ؤ!و

المحموديةنسخةمنالأخيرةلورقة1
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1!عقء1لض!فئ9أ!وفىطابأهـخددثلامئ1ولإ

طا-1ط!1فاغكىهذه1لمبو1دبابجمؤ!!مرالات!

!اطفابموطزم!وكبم3شف!\8ناعفوهـ1لمشفخيم

نجلأل!اكن!1لا1كرر!1ث!اهـهتتقسلحناجمغيم!عتح

بيم!يررئ!ماتم1ثمنضتثضن!عانطغخت!كأملاى

ا!لمالمجم11سمحالم1تزكلان!ا\ضإ1ثم!أفر

ئؤالة.كللطبمنلبتىكالذهـ"لمجنالمعافي!ظثديخخ!

طرقى1ثوكيؤدهىعنطوهبما1!تكاحممح\3لاخم!ك!يا3يخا!1

جبمع!3ثيآدحعيرعؤ6-!عما-حمأفي

ثملبوا!1!ببرب!ثوينتيماكيظ

8ء.هـره

حكمتعارفمكتبةنسخةمنالأخيرةالورقة
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!!يبل!+ر3---ه
كايمث!ا،تخ!-ثنم0محمك!لمبما،ص!م!س!ببمئجكأص!ا!ك!س!أ(لا!(ي!

،!أ!%كعنغتصاكلبما-ل!!!!ببم!أنم-ب!ي!ص!%كاب!+!،م!!!!ثجبم:بم!ا

2!محملإه!،.بهـلم!فيب!كللأ!مصوي!نم!إنجأئمزا،3!المكاهطبخلمطإي!-نمبمص!ء%ياإكةظ!ب!!

إ-جم!حعا)صاضما-صئم،؟خل!آإبممأأي!ال!لح+--لأبال!حع!!أ

-،لص.ف.--02!.-.،0011!-

!-

أ"ل!نجا"--صاأأ!لإ-!نبهل!!!اغ!!ش!ضيم-إت-!ي!؟-ئم!!أ

،!!!!%بمص!الأ.يئم-ب!!ي!!المجم!ه؟ب!غ-م-نم!)،س!-ء4!!طبم!-

01ة..-ءصاطاج!!ماث!إيم6!ا!-س!كا.5لما

خ!.!!لحث!انمأ40انج!.!%.ت!ةبمبم!إ6نجأ!،%يمجم!ح!،ا.

مأبما.ي!،جمأ!-،

عليقليجمدرسةمكتبةنسخةمنالأولىالورقة
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--------------"-----.---!-صه!كئم.ج،ةي!بمغبممما!جغبهحيهطا

ص!طبئ!ماتبخيهلأثبمغتج!!-بخجكأيمنج!أ
إ

حيماك!،بغ5!..!أ%6.ص!-مأ:

ع!صريمنم!م!صمثد!!فيث!ث!صماس!!تم!-؟ظع9أص!1
0000020ء،001ع

جمي-
!!مم103خ!48

أإ!ء!؟بم6

ء01.-:.؟ه.3--.-إ.-!--بمماب؟ث!-ص!ج!!ببممغبيه!!م!ي!الم

!---3!ى!--:!
-----.سص----

!!ث!جم!ئم!!3%-ظ!مماجغ.عجظ،"7.!أ+بها(

أءض!-ض!أأص!!.،ئأئم!ئيبمإس!ث!!ث!بم-!!يث!إأ!!هبما"ث!عأ!ا!يجمأيهحكك!-صعجمأ

7-!ئمع!!.ء:بم-م!مض؟ثعي!ئجتتم0بم!غع!*نبمثا؟؟ع-.؟"بم

.ط.كاتن

شعا-طثح.الاخ!به!غ،؟.سصتمع%.سهابم

هـئاخبم!!

ول81

صسه!!..؟-ثببم!-"سحبسه

.،ب!ى!خحعمابمنج.بم!صل!لجأبخ!ته!ض!-خ-ببمءث!صمايخ،
صط:مع!يمتئ-نجلهخبه!يمإهس!!بم؟سيه6-*-ك!بهغ!جم!نجبص-هسحيمت!!عنهيسص--أ-ا

ال!كنا!!ا!يه!

/ءعكا.حا،؟ث!-هـ

هسلهس-قليجمدرصةمكتبةنسحةمنالأخيرةالهسرقة
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!017+ا-لمةص!!:-001!!191-ط.-(---.-افى"ش!13.ءص!.-.!ظ ،*ح!-ء،!-.؟لجيي!!.صكلث--ك!م!3!.-2لد.ه.*لادت،آ(11063-،.--ثر-ا!..!كا--3.ط!،!20!ط.ص!د1*بخ
...(+.ف!شثه!.91!يز- !لأ:ا

،!بماصنج!ل!إلم،11*؟.!!اط!ء؟ط3اأإ.*!س.!؟.لى(.ب!فيأ"س3*خ،.أ،!!

،..-!،لم..،اث،

"./ف--.آ،،؟.!ع.بع..ء-!الاا!ا!:،/-إ،!!7أ..1،ص.11+راثيم9\،أ

ه--3.!!.!."4.يصكا"31ا؟س0!.!ب!ثي96لاإ

ا!وببرن!-عجم!؟ولخر..!)اص!.،ا7يبم!12ول!-،ا+،بب!9ا!،،مإ

.،..ءا.ا!آول!حنى؟ةبنم،6!11.يمدأ
إأطاكأا!تم1!حئا:!.88يما:نااولأ105ص!خ!.\.:.،إ1بربركع!م\3كبمكىلمص

؟ثأن!.-.!إظ!!يماخل!!يرو!إلأسعإ!."!أ!-ثت!-إصغ!\\يخي.ا!،1

ح!/-!ا.!لا*:!ا--:؟-أ-!1آإ2ا-.نيماا-.ا:3*%1!

ءص!ش!م؟ط!اي!*!،ط"..-أ-؟/إ.:01يم!.ءا

.أ-.،،!،طا.،.-:جمسطفي.:..ا/"01ة4،."11.-ثتاله.!لم3!ل!ر--.-ألي

/لم1،ء.لم-.3----.-/5-..ا"ول..ا--.صىابم--.،واأأ"+:/ء--صعهت"!

لأئم،اا1

11ا

ا+جبما-احلا3!خهبماإا،

أ

.!!!

.،أ،!اآإصا،أ

م!ة!ط!..(3

-،!اج3أ-،-لا

د.-

بم...-ص!.-!!ة!بما-"ا.
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151--ا!ا،لأا.لأإ،!أ

لمئمك!.!،02"("-ث!جمصنإ،!*!!ةنمأث!ثمامحأءحغث!!ه!.ثصعا!نئ!عاصما؟أ"!

\"-!؟.*/"ا-/!.ط،.:!خ33س-اأ!،3،،0!.*س!،؟21

ا،أك!؟!3.!م!!!أ!!!ا*!بماخط3!!.غ.ش!رزسه!!2قي-طسأ؟سنم/ءا

1111شث/سجبما\.صسع!،خ!!أ!ا*!ا.5:ء.!(ص!!أ.!صننانإ.ءكا!
*!!.غي!1!ب!علحن!ة7:نأع!بما.بأ!د!!بميه!!عبم+-ما

ي!!ف!!.!-ئم!ماجمة!ما؟!*ع!يمكلهب!!!حم!*سبمك!"!!3

اإ.لم!ييمافي9بم!كل!..!؟ءحهما:**كاص!.يخييماك!!يئ!!إث!!تماحم!أ،

ء،!ا-!-ا"أ."اأ-أ،1.!؟!/،/.--ير(ت.ا-ط?7--م؟ءا!!،.+كل1

اء/لأاءد/1،ءممامحص؟صالعس!نماغ*!!هأ*صا3

،53حيما!أ!صأ-،ج!محمءممرعفييم!ط!!حم!ث!!يما"حمحغئم!تمما"!.حمح!ح11

/،محبماتج!ح!ح!،3ثا!(كاا!!حمعط!جم!ا8!كلمافط!صإ*!ما*!بما!!ظك!لمح!في
03ك!حيم-!.

ث!!ع!كط-!هما!كبماث!ا!ه!!احمماكأعج!تج!ضأ3!أجبم!طنج!

3!ا!-لمط90..ه

برلد/-،3-س!.ص،!أ!-!صص!-مح!إصيص!ص!ح!3!طم!!!يما.يخ!ثغجميم!ح!*!ة؟-6!85إ.

،!!"لم!!!0/1-س!ض!بم!احم!!طررم!-م!

لي+/؟،//!--.ة-.ـاالاا.اا----!إبز!!!12

!------
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